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registrační číslo:  

 
 

Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018  
Přihláška na akci Individuální spolupráce s designérem 

Identifikace žadatele 

IČ:  

Název subjektu:  

Plátce DPH: ANO / NE DIČ: 

Sídlo firmy:  

Kraj:  

Právní forma:  

Předmět podnikání:  

Počet zaměstnanců na HPP:  

Skutečné místo dopadu zvýhodněné 
služby1: 

 

Osoba oprávněná jednat dle OR:  

Telefon:  

E-mail:  

Webová stránka:  

Jméno, název pozice a kontaktní 
údaje na osobu zajišťující 
komunikaci s agenturou CzechTrade 
ve věci žádosti o podporu: 

 

Převažující ekonomická činnost 
účastníka dle klasifikace CZ NACE2: 

 

 

Účetní období:  kalendářní rok  hospodářský rok/ od - do 

Popis činnosti/produktového 
portfolia:  

 

                                                           
1 Skutečné místo dopadu realizovaného projektu MSP musí být území ČR mimo hl. města Prahy; 

adresa výrobny/provozovny 
2 Jedná se o činnost zaregistrovanou v rejstříku ekonomických subjektů, tato činnost musí odpovídat 

seznamu podporovaných CZ NACE. 
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Roční obrat:  

Podíl exportu z tržeb:  

Vývozní teritoria – Evropa:  

Vývozní teritoria – mimoevropské 
země: 

 

 
 
Specifikace služby 

 

Vybraný designér registrovaný 
v Adresáři Designérů CT 
www.designers-database.eu:  

 

Zdůvodnění výběru designéra:  

Cílová skupina. Kdo je Vašim 
typickým zákazníkem: 

 

Pro které trhy/země je produkt 
primárně určen: 

 Evropa3………………………………………………………. 

 
 mimoevropské země………………………………………..                                      

Motivační faktory pro spolupráci 
s designérem: 

 

Významní konkurenti:  

Aktuální trendy ve Vašem oboru:  

                                                           
3 EU, Evropské sdružení volného obchodu, Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, 

Moldavsko, Monako, San Marino, Srbsko, Vatikán, Rusko – evropská část, Turecko – evropská část, Ukrajina 
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Hlavní překážky Vašeho úspěchu:  

Termín dokončení akce/zvýhodněné 
služby ve formátu den/měsíc/rok: 

 

Výše odměny designéra v Kč:  

Definujte produkt/ty, které budou 
předmětem zvýhodněné služby 
(spolupráce s designére), vaše cíle a 
očekávané přínosy: 
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Čestné prohlášení 
 
Žadatel o podporu čestně prohlašuje, že:  
 

a) je k datu podání Přihlášky do projektu malý nebo střední podnik (MSP) dle Doporučení 
2003/361/ES4, 

b) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické 
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizována zvýhodněná služba, 

c) je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 

d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím5 a vůči 
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání 
s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané 
nedoplatky, 

e) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, 
f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků 

vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a 
neslučitelná se společným trhem, 

g) nevykonává podle svého čestného prohlášení podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby 
zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), 

h) celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za poslední tři po sobě 
následující účetní období stanovená dle zákona o účetnictví 200 000 EUR6; 

i) soud na jeho majetek neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku, 

j) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční 
zákon)7, 

k) soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci 
jeho majetku, 

l) není v likvidaci, 
m) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování 

živnosti, 
n) není podnikem v obtížích8, 
o) na předmětnou akci nečerpá podporu z dalších veřejných zdrojů, 

                                                           
4 Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů 

do jednotlivých kategorií nalezneta na www.mpo.cz, Podnikání/Dotace a podpora podnikání. 
5 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému 

úřadu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního 

prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu 

kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. 
6 Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) pro účely použití pravidla de minimis zahrnuje veškeré 

subjekty,které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném 

subjektu; 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího 

orgánu jiného subjektu; 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 

subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 

uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících 

akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších 

subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 
7 Pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v 

úpadku a podmínka pro poskytnutí podpory je tak splněna. 
8 Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud nastane alespoň jedna z následujících okolností: a) Jestliže 

vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva 

pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů; b) Jestliže podnik obdržel podporu na 

záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a 

stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace. 

http://www.mpo.cz/
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p) skutečné místo dopadu realizované zvýhodněné služby je na území ČR mimo hl. města 
Prahy; 

q) poskytne součinnost při přípravě, realizaci a vyúčtování akce; 
r) je si vědom povinnosti písemně oznámit poskytovateli podpory, agentuře CzechTrade, změnu 

skutečností rozhodných pro zařazení do projektu Design pro konkurenceschopnost nejpozději 
do 8 kalendářních dnů od data, kdy rozhodné skutečnosti nastaly; 

s) všechny předkládané kopie dokumentů souhlasí s originály archivovanými žadatelem po 
stanovenou dobu; 

t) je si vědom, že mu bude poskytnuta podpora de minimis formou zvýhodněné služby na 
základě Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby; 

u) povede o způsobilých výdajích zvýhodněné služby a použití podpory, určené k financování 
způsobilých výdajů, oddělenou evidenci a dokumentaci a podklady uchová po dobu 10 let ode 
dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost v souladu s čl. 140 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

v) zajistí udržitelnost výsledků podpořené zvýhodněné služby po dobu 5 let od jejího ukončení a 
poskytne součinnost při monitoringu po dobu 5 let po ukončení dané akce (zvýhodněné 
služby) formou poskytování údajů ve stanovených lhůtách; 

w) souhlasí se zveřejněním všech dokumentů souvisejících se zvýhodněnou službou na 
internetových stránkách Ministerstva financí v souladu s §18a zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech; 

 
Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím se zpracováním svých 
osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a beru na 
vědomí, že budou použity výlučně pro účely agentury CzechTrade. 
 
Potvrzuji, že splňuji podmínky, které jsou určené k čerpání podpory formou zvýhodněné 
služby. 
 
Jméno osoby oprávněné zastupovat žadatele dle OR  
 
………………………………………………………………………….  
 
V……………………………………………. dne ..................................... 
 
 
Razítko a podpis: 
 
 
 
 
 
 
Vyplněnou a podepsanou Přihlášku a Prohlášení včetně de minimis v písemné formě v českém 
jazyce doručte na doručovací adresu Realizátora či prostřednictvím datové schránky 
s elektronickým podpisem. 
 
Na obálku uveďte název projektu „Design pro konkurenceschopnost“. 
 
Přihlášky jsou evidovány v pořadí dle data doručení.  
  
Doručovací adresa Realizátora projektu:  
 
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 
Výstaviště 1, 647 00 Brno 
 
e-mail:  design@czechtrade.cz 
Datová schránka: ID afrv7v6 


